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• moderni ja selkeälinjainen
• helppo ja nopea asentaa
• sopii suoriin ja suorakulmaisiin muotoihin
• edullinen tapa rakentaa myös korkeita muureja
• valettavissa, raudoitettavissa sekä vaakaan että pystyyn 

Suoralinjainen Paasikko-muuri soveltuu muurien, istutusaltaiden, 
reunuksien ja aitojen rakentamiseen. Paasikko on selkeälinjainen ja 
edullinen vaihtoehto perinteiselle lohkopintaiselle muurille. Se sopii 
erityisen hyvin kaupunkiympäristöön. Harkkomainen Paasikko so-
veltuu myös korkeisiin rakenteisiin. 

Muurikiviä on neljää eri kokoa, joista voi rakentaa erilaisia ladonto-
ja. Päädyissä ja kulmissa käytetään kulmakiveä. Muuri viimeistel-
lään kansikivellä. Paasikkoon on oma valaisin-malli.

Paasikosta rakentuu linjakkaita ja kestäviä rakenteita niin kotipihoil-
le kuin julkisille alueille. Paasikko-muuriin on saatavissa  valaisin. 
Paasikko soveltuu parhaiten suorakulmaisiin muotoihin.

PAASIKKO

Standardi SFS-EN 15435

Paasikko-muurin tiililadonta. Kansikivenä graniittinen kansikivi. 



27

Kalkkihärmeen muodostumista muurien pintaan voidaan vähentää asentamalla muurin ja maa-aineksen väliin esim. patolevy.

Paasikolla toteutat 
näyttävät suorakulmaiset muodot. 
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Ensimmäinen harkkorivi asennetaan tarkasti vaakatasoon. Harkot koh-
distetaan paikalleen linjalankaa apuna käyttäen. Paasikivimuurin ladon-
ta aloitetaan kulma-/päätykappaleella. Ensimmäinen kivikerros määrää 
koko muurin limityksen.  

Kansikivi tulee asentaa 20 mm päädyn yli. Usein kansikivi joudutaan 
leikkaamaan muurin pituuteen sopivaksi. Muurin mitoituksessa korkeus 
voidaan toteuttaa jaolla 280 mm ja etenemä 140 mm. Jos kulmakivi sa-
hataan puoliksi, korkeus voidaan toteuttaa myös 140 mm jaolla.

Asennussyvyydellä säädetään muurin näkyvä korkeus. Jos halutaan esim. 
500 mm korkea muuri, niin muuri rakennetaan kolme kerrosta korkeana, 
ja osa ensimmäisestä kerroksesta upotetaan maan pinnan alapuolelle.

Reikien betonointi ja raudoitus

Matalat muurit voidaan täyttää murskeella. Valettavien muurien reiät 
betonoidaan säänkestävällä C30/37 tai K35-lujuusluokan betonilla. Be-
tonin massamenekki n. 0,12 m³/m². Ylin kivikerros viimeistellään kansi-
kivillä. Tarvittaessa muuri voidaan raudoittaa sekä vaakaan että pystyyn.

Paasikon ladonta ja asennus

Raudoituksen mitoitus

Ladonta 1. kerros

Ladonta 2. kerros

Ladonta, kansikerros

Kansikivi

Kulmakappale

Harkkomuurikivi 280 x 280

Harkkomuurikivi 140  x 140 Harkkomuurikivi 280 x 140 
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PAASIKKO

valureiän koko 
100x170 mm

Kulmakivi leikataan

Kansikivi leikataan

1. kerros

2. kerros

Kansi kerros

Kulmakivi leikataan

Kulmakivi leikataan

Kansikivi leikataan

1. kerros

2. kerros

Kansi kerros

Kulmakivi leikataan

Kansikivi leikataan

1. kerros

2. kerros

Kansi kerros

Kulmakivi leikataan
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ROOMALAINEN MUURI
- kivien määräsuhteet 50% peruskiviä ja 50% h=140 kiviä

Muurin mitoituksessa korkeus voidaan toteuttaa jaolla 280 mm ja ete-
nemä 140 mm. Jos kulmakivi sahataan puoliksi, korkeus voidaan toteut-
taa myös 140 mm jaolla.

Betonin massamenekki 
n. 0,12 m³/m² 

(n. 120 l muurin 
seinäneliötä kohden)

Paasikko muuri, roomalainen ladonta h=840 mm

Paasikko muuri, roomalainen ladonta h=560
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6
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0685 Paasikko 280x280x280 mm
0686 Paasikko 140x280x280 mm ja 140x140x280 mm
0688 Paasikko kulmakivi 420x280x280 mm
0690 Paasikko kansikivi 420x320x70 mm

Paasikko-muuri
UUSI kivikoko 420x280x140 mm

Esimerkki: Paasikko-muuri
0688 Paasikko kulmakivi, 280x280x280 mm
0687 Paasikko peruskivi h=140, 420x280x140 mm
0686 Paasikko peruskivet h=140, 280x280x140 ja 140x280x140 mm
0690 Paasikko kansikivi, 420x320x70 mm

Esimerkki: Paasikko-muuri
0688 Paasikko kulmakivi, 280x280x280 mm
0687 Paasikko peruskivi h=140, 420x280x140 mm
0686 Paasikko peruskivet h=140, 280x280x140 ja 140x280x140 mm
0690 Paasikko kansikivi, 420x320x70 mm
0696 Paasikko valaisin luomi, 138x70x138 mm

Paasikko-muuri
UUSI kivikoko 420x280x140 mm ja UUSI valaisin

0687 Paasikko 420x280x140 mm
0686 Paasikko 140x280x280 mm ja 140x140x280 mm
0693 Paasikko-valo Luomi 138x70x138
0688 Paasikko kulmakivi 420x280x280 mm
0690 Paasikko kansikivi 420x320x70

0685 Paasikko 280x280x140 mm
0686 Paasikko 140x280x280 mm ja 140x140x280 mm
0688 Paasikko kulmakivi 420x280x280 mm
0690 Paasikko kansikivi 420x320x70

Paasikko-muuri, roomalainen ladonta h=560 mm

Paasikko-muuri, roomalainen ladonta h=840 mm

Paasikko-muuri, h=140 mm kivillä ja valaisimilla
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Paasikko peruskivi h=280 Paasikko peruskivet h=140

Paasikko kulma/pääty Paasikko kansikivi

Paasikko-muurin uusin matala kivikoko mahdollistaa linjakkaiden muurien rakentamisen.

Paasikko peruskivi h=140

420

280

100

Paasikko-valo luomi
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Edullinen Paasikko sopii myös korkeisiin muureihin. Paasikko-muurin korkeutta voi säätää asennussyvyydellä.

PAASIKKO 2-PUOLINEN HARKKOMUURIKIVI

Koodi nimi koko mm tehdas kg/kpl kpl/m2 kpl/lava m2/lava n. kg/lava

0685 Paasikko peruskivi, 
h=280 280x280x280 Ola 29 12,75 36 2,82 1060

0687 Paasikko peruskivi, 
h=140 420x280x140 Ola 29 12,75 36 2,82 1120

0686
Paasikko sovitekivet, 
h=140

140x280x280
140x140x280 Ola 15

8
25,5
51

48
48

1,88
0,94 2,82 1120

0688 Paasikko kulma/pääty*) 420x280x280 Ola 46 8,5 24 2,82 1120

0690 Paasikko kansikivi *) 420x320x70 Ola 21,5 2,38 kpl/jm 48 20,16 jm/lava 1050

Sileä 101 - harmaa 107 - musta

*) Myydään kappaleittain

 VALAISIMET

Koodi tuote koko mm tehdas IP-luokka väri teho W

0693134 Paasikko-valo, luomi 138x70x138 Ola 65 graf.harmaa 2,8 W    12 V

Paasikko-valo luomi
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Pihalla tarvitaan valoja, jotta siellä on turvallista kulkea pimeälläkin. 
Yleisvalaisinten lisäksi pihalle voidaan luoda tunnelmaa asentamalla 
muureihin valaisimia. Muurivalaisimilla saa pihapiiriin ja kulkuväylille 
selkeän ja energiataloudellisen valaistuskokonaisuuden. Muurivalaisi-
milla valaiset kätevästi myös istutusaltaat. Ruduksen kaikkiin muurityyp-
peihin on saatavissa muureihin integroitavat led-valaisimet.  Tarkemmat 
asennusohjeet ovat tuotepakkauksessa. Lue aina pakkauksissa olevat 
asennusohjeet huolellisesti ennen asennustyöhön ryhtymistä.

Rudus Aitakivivalon asennus

Aitakivimuuriin on saatavissa metallikehyksellä varustetut Rudus Aitaki-
vivalo. Tarjolla kaksi eri kehysmallia, rosterinen kehys ja tummanharmaa 
lipallinen kehys. Valaisimet toimivat verkkovirralla ilman muuntajaa, jo-
ten ne kytketään suoraan verkkoon. Valonlähteenä on erittäin pitkäikäi-
nen ja energiaa säästävä verkkovirtainen led-valonlähde. Valaisimen 
asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

 Pakkauksen sisältö:

• 1 kpl muuriin upotettava valaisin
• 1 kpl led valonlähde4W
• 2 kpl holkkitiiviste
• 1 kpl tiivistesetti
• asennus- ja käyttöohje

Toimitukseen sisältyy 4 W polttimo, mutta sen voi helposti vaihtaa te-
hokkaammaksi irrottamalla etupaneelin. Valaisimessa voidaan käyttää 
jopa 5 W:n GU10-kantaista led-polttimoa.

Muurivalojen asentaminen Paasikko-muuriin

Valonlähteenä on verkkovirrassa toimiva vaihdettava G9 led-valolähde. 
Paasikko-valo sopii suoraan käytettäväksi Paasikko-muurikivien kanssa 
ja korvaa yhden 140x140mm kokoisen Paasikko-muurikiven.

Muurivalopaketin sisältö

• 1 kpl valaisin, jossa sisällä vaihdettava LED 
lamppu

• 1 kpl häikäisysuojan plexi/ kehys
• Torx-ruuvit plexin kiinnittämiseen kehykseen
• 1 kpl sulkutulppa
• solumuovitarrat
• asennusohje

Muurivalaisimilla turvallisempi piha

Rudus Aitakivivalon kytkemisen 
hoitaa aina sähköalan ammattilai-
nen.

Paasikko-valo toimii matalavirtatek-
niikalla muuntajan kanssa. 
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Valmistelevat työt

• Mieti etukäteen, onko muurin lähellä virtalähdettä. Ellei ole, verkko-
virta kannattaa tuoda riittävän lähelle muuria jo ennen sen raken-
tamista. 

• Tuo johto muurille asennushiekassa tai muurin taustarakenteessa. 
Voit myös putkittaa johdon, mikäli asennuksessa käytetään betonia. 
Tällöin myös korjaus tai lisäjohdotus on helpompaa.

• Pujota johto asennettavan valaisimen kohdalle taustarakenteen tai 
muurikiven aukkojen kautta. Suositeltava asennuskorkeus on 30 
-50 cm maasta.

Valaisimen asentaminen

• Kytke valaisimen kaapeli muuntajaan: punavalkoinen ruskeaan + ja-
valkoinen siniseen -.

• Poista 2x1,5 mm² kaapelista päälieriste n. 7 cm matkalta ja sisäeriste
n. 1 cm matkalta.

• Vie kaapeli valaisimen takaosan holkkitiivisteen läpi ja kytke kytken-
täkasetin liittimiin. Kiristä holkkitiivisteet ja varmista, että holkkitii-
visteen läpi menevä kaapeli on kuorimatonta koko holkkitiivisteen
mitalta.

• Kun kyseessä on päättyvä asennus (sarjan viimeinen valaisin) kiin-
nitä holkkitiivisteen mukana tuleva sulkutulppa toiseen holkkitiivis-
teeseen.

Liittäminen verkkovirtaan

• Vasta suoritettuasi asennustyön voit liittää valaisin verkkovir-
taan!




